فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35فروردین و اردیبهشت 1399

بررسی کاربرد پرتو فرابنفش  UVBدر افزایش ترکیبات فنلی گیاه دارویی آلوئهورا

گروه زیستشناسی ،دانشگاه پیامنور ،ایران
(تاریخ دریافت ،1397/07/08 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/01/28 :

چکیده
با توجه به اینکه کاربرد پرتو فرابنفش  UVBمیتواند بهعنوان روشی آسان و مقرون بهصرفه برای افزایش انباشت ترکیبات فنلی در گیاهان
دارویی مورد استفاده قرار گیرد ،در این تحقیق پاسخ گیاه دارویی آلوئهورا به تابش دوزهای مختلف پرتو فرابنفش  10( UVBو  30کیلوژول
بر متر مربع در روز) در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت .تیمار گیاهان رشدیافته در شدت نور 600
میکرومول بر متر مربع در ثانیه با دوز  30کیلوژول بر متر مربع در روز پرتو فرابنفش  UVBباعث کاهش معنیدار توده خشک برگ گیاه
آلوئهورا گردید .کاهش معنیدار وزن برگ در این شرایط با کاهش شاخص کارایی فتوسیستمها ( )PIabsو افزایش انباشت مالون دیآلدئید
( )MDAهمراه بود .اگرچه ،گیاهان رشدیافته تحت تیمار دوز  10کیلوژول بر متر مربع در روز ،دارای بیشترین مقدار انباشت پرولین و قند
محلول در برگهای خود بودند .همچنین بیشترین مقدار انباشت فنل در برگهای این گیاهان مشاهده شد .همبستگی مثبت بین مقدار
انباشتگی فنل در برگها و خاصیت ضداکسایشی عصاره برگها مشاهده گردید .نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار پرتو فرابنفش با دوز
 10کیلوژول بهمدت  21روز میتواند بهعنوان روشی برای افزایش کیفیت و ارزش غذایی و دارویی برگهای گیاه آلوئهورا از طریق افزایش
میزان فنلها بهکار رود بدون آنکه ساختارهای فتوسنتزی دچار آسیب شوند.
واژههای کلیدی :آلوئهورا ،فنل ،کارآیی فتوسنتز،

UVB

مقدمه

 .)2012انباشت  ROSباعث پراکسیداسیون لیپیدهای غشا

بهدنبال تغییرات اقلیمی در بخشهای قابل توجهی از کره

تیالکوئید ،مهار سنتز پروتئین  D1و درنهایت مهار بازسازی

زمین ،میزان تشعشات پرتو فرابنفش افزایشیافته و تأثیراتی

فتوسیستم  IIمیگردد ( .)Chen et al., 2012در چنین شرایطی

عمیقی بر حیات جانداران گذاشته است .تشعشات پرتو

گیاه از طریق افزایش فروکش غیرفتوشیمایی ( ،)NPQجریان

فرابنفش تغییرات گسترده مورفولوژیک و فیزیولوژیک را در

انتقال الکترون چرخهای و همچنین سایر سازوکارهای حفاظت

گیاهان عالی ایجاد میکند ( .)Mosadegh et al., 2018تیمار

نوری میتواند با تداوم مهار نوری (که ممکن است به آسیب

پرتو فرابنفش باعث تخریب پروتئین  D1موجود در فتوسیستم

نوری منجر شود) مقابله کند (

 IIمیشود و هم باعث افزایش انباشت گونههای واکنشپذیر

 .)2011یکی از مهمترین سازوکارهای حفاظت نوری در

Ivanov et al.,

گیاهان ،فعالیت سیستم جاروبکننده  ROSبرای تجزیه

اکسیژن ( )ROSدر کلروپالست میگردد (

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيa_vaziri@pnu.ac.ir :

Takahashi and Badger,
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گونههای فعال اکسیژن تولیده در شرایط شدت نور باال است.

آنتیاکسیدانت این گیاهان دارویی را افزایش داد تا کیفیت

گیاهان دارای دو سیستم پاسخگو آنتیاکسیداتیو شامل سیستم

دارویی و آنتیاکسیدانتی آنها باال رود و ( )3برخی

Habibi,

سازوکارهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی اثر پرتو فرابنفش را

آنزیمی و سیستم غیرآنزیمی بر علیه  ROSهستند (

 .)2014آنزیمهای این سیستم دفاعی شامل سوپراکسید

تعیین کرد.

( ،)APXدهیدروآسکوربات رودوکتاز ( )DHARو گلوتاتیون

مواد و روشها

رودوکتاز ( )GRاست .سیستم غیرآنزیمی شامل آسکوربیک

پایههای جوان آلوئهورا با طول تقریبی  20سانتیمتر که از گیاه

اسید ( ،)ASAگلوتاتیون ،آلفاتوکوفرول (ویتامین  )Eو

مادر منشعب شده بودند ،جداسازی و در گلدانهای جداگانه

کاروتنوئیدها است ( .)Habibi and Ajory, 2015آنزیمهای

کشت شدند .گیاهان در شرایط گلخانه با دوره روشنایی 12/16

آنتیاکسیدانی مثل سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز نقش کلیدی

ساعت و دمای  21/28درجه سلسیوس (بهترتیب در دوره

را در مقابله با صدمات گونههای فعال اکسیژن ایفا میکنند.

روشنایی/تاریکی) و شدت نور  185میکرومول/مترمربع/ثانیه

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز رادیکالهای اکسیژن ( )O2-را به

که توسط المپهای فلورسنت تأمین شده بود ،رشد کردند.

هیدروژن پراکسید تبدیل میکند و در ادامه آنزیم کاتاالز

پس از رشد گیاهان در شرایط پیشتیمار ،گیاهان بهمدت سه

موجب تجزیه هیدروژن پراکسیدها میشود و از صدمات آنها

هفته تحت تیمارهای فرابنفش  Bبا شدتهای  10و 30

جلوگیری میشود.

کیلوژول بر متر مربع در روز در شدتهای نور  300و 600

گیاهان تحت تنش فرابنفش در طی سازوکار دیگری،

میکرومول بر متر مربع در ثانیه قرار گرفتند .پس از گذشت سه

مولکولهای فیلترکننده و جاذب پرتو فرابنفش از جمله

هفته گیاهان برداشت شدند .سنجش رنگیزهها و متابولیتها بر

ترکیبات فنلی یا فنولیکها (مثل فنلها و آنتوسیانینها) که در

روی نمونههای تازه برداشتشده و یا نگهداریشده در ازت

سیتوپالسم سنتز و در واکوئل انباشته میشوند را ذخیره

مایع انجام شد.

میکنند ( .)Takahashi and Badger, 2011در تحقیقی در سال

سنجش رنگیزههای برگ :جهت سنجش مقدار رنگیزهها،

 Mosadegh ،2018و همکاران تیمار پرتو فرابنفش را برای

نمونههای گیاهی با آب دوبار تقطیر شستشو شده و بر روی

افزایش ترکیبات فنلی در ریحان استفاده کردهاند .گیاه آلوئهورا

کاغذ صافی خشک شدند .پس از اندازهگیری وزن تر (تقریباً

توان زیستن در مناطق خشک با شدت نور باال را دارد

 200میلیگرم) ،نمونهها در داخل ورقه آلومینیومی قرار گرفته

( .)Hazrati et al., 2017با توجه به اینکه بیشترین استفاده

و در ازت مایع تا زمان سنجش نگهداری شدند .استخراج ماده

دارویی گونه آلوئهورا مربوط به درمان بیماریهای پوستی

مورد نظر با استفاده از استون بر روی یخ و با هاون چینی سرد

بخاطر وجود فالوونوئیدها در عصاره گیاه مذکور است،

انجام شد .غلظت کلروفیـل و کاروتنوئیدها بهوسیله دستگاه

همچنین از آنجاییکه تحقیقی درباره جزییات فیزیولوژیکی

اسپکتروفتومتر ،بعد از  24ساعت استخـراج در استون 100

تأثیر فرابنفش بر خواص آنتیاکسیدانتی گیاه آلوئهورا انجام

درصد تعییـن شد .جذب در  645 ،662و 470نانومتر

نگرفته است و سازوکارهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی اثر پرتو

اندازهگیـری شده و غلظت کلروفیل b ،aو کل طبق فرمولهای

فرابنفش در این گیاه ناشناخته مانده است ،مهمترین هدف این

زیر محاسبه شد (.)Lichtenthaler and Wellburn, 1985

تحقیق افزایش توان آنتیاکسیدانت این گیاه با استفاده از پرتو
فرابنفش است تا بتوان ( )1به کشت آنها با عملکرد باال در
مناطق خشک و مرتفع کشور مبادرت ورزید )2( ،ظرفیت

Chl a = 11.75 A662 - 2.350 A645
Chl b = 18.61 A645 – 3.960 A662

سنجش پارامترهای فلورسانس کلروفیل :جهت تعیین
فلورسانس کلروفیل ،از دستگاه فلورسانسسنج (دستگاه
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فلوریمتر  ،Pocket PEAشرکت  ،Hansatechانگلستان) استفاده

گیاهان از نوع پلیفنلها است ،از روش معرف فنلی فولین

شد .پارامترهای فلورسانس کلروفیل در برگهای سازشیافته با

سیوکالتو ( )Mavi et al., 2004برای سنجش فنل کل استفاده

تاریکی (بهمدت حداقل  20دقیقه) شامل ( F0فلورسانس پایه)

شد .برای این منظور  5گرم بافت سبز برگ یا ژل برگ

و ( Fmفلورسانس بیشینه) اندازهگیری شد.

جداسازیشده و پس از پودرشدن توسط هاون در 100

سنجش مالون دیآلدئید ( )MDAبهعنوان معیاری برای بررسی

از کاغذ واتمن شماره  42صاف شد .غلظت  250میکرولیتر

میزان پراکسیداسیون لیپیدها براساس روش بومیناتان و دوران

معرف فولین با  25میکرولیتر عصاره و  500میکرولیتر محلول

( )Boominathan and Doran, 2002صورت گرفت .عصاره

آبی سدیم کربنات  20درصد مخلوط شد .نمونههای شاهد

برگ در محلول ( %0/1وزنی/حجمی) تری کلرواستیک اسید

فاقد عصاره بودند .پس از قراردادن نمونهها در دمای آزمایشگاه

( )TCAاستخراج شده و بهمدت پنج دقیقه در 10000 g

بهمدت  30دقیقه جذب آنها در طولموج  765نانومتر

سانتریفوژ شد .نسبت  1به  4از روشناور با محلول  %20از

اندازهگیری شد و غلظت فنل کل براساس منحنی استاندارد

 TCAحاوی  %0/5تیوباربیتوریک اسید در لوله آزمایش با هم

گالیک اسید بهدست آمد .برای هر عصاره این سنجش  4بار

مخلوط شده و بهمدت  30دقیقه در حمام آب گرم با دمای 95

تکرار شد و میانگین فنل کل موجود در عصاره تیمارها به

درجه سانتیگراد قرار گرفت .سپس لولهها بهسرعت سریعاً در

صورت میلیگرم گالیک اسید در گرم بافت بیان شد.

یخ سرد شده و بهمدت  15دقیقه در  10000 gسانتریفوژ

سنجش فالونوئیدها :برای سنجش غلظت فالونوئیدها،

شدند .همزمان با عصارههای برگ انگور محلولهای استاندارد

نمونههای برگ در متانول حاوی آلومینیوم کلراید دو درصد

در محدوده صفر تا  100نانومول از  -3 ،3 ،1 ،1تترا اتوکسی

استخراج شده و پس از سانتریفوژ ،روشناور برداشت و جذب

پروپان تهیه شده و جذب نمونهها در  532نانومتر توسط

آن در طولموج  415نانومتر خوانده شد .از غلظتهای مختلف

اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد .درنهایت غلظت مالون

کوئرستین (صفر تا  16میلیگرم در لیتر) بهعنوان استاندارد

دیآلدئید نمونهها بر حسب گرم وزن تر /نانومول محاسبه شد.

استفاده شد و غلظت فالونوئیدها براساس واحد میلیگرم

غلظت هیدروژن پراکسید ( )H2O2براساس روش ولی کوا
و همکاران ( )Velikova et al., 2000بهدست آمد .محلول

کوئرستین در گرم وزن تر بافت محاسبه شد (

Simon et al.,

.)1974

استخراج برگها محلول تری کلرواستیک اسید ( 0/1درصد

سنجش مهار رادیکالهای دیفنیل پیکریل هیدرازین:

وزنی به حجمی) بود .عصارهها بهمدت  15دقیقه در 12000 g

برای سنجش فعالیت آنتیاکسیدانتی عصاره به روش مهار ،2

سانتریفوژ شده و روشناور مورد استفاده قرار گرفت500 .

 -2دی فنیل -1-پیکریل هیدرازین (( )DPPH

میکرولیتر از عصاره به یک میلیلیتر از محلول واکنشی شامل

 ،)1998ابتدا عصاره  10گرم ژل در  100میلیلیتر متانول با

 10میلیموالر بافر فسفات پتاسیم ( )pH=7و یک موالر پتاسیم

استفاده از همزن مغناطیسی بهمدت  8ساعت در دمای

یدید اضافه شده و مخلوط حاصل بهمدت  60دقیقه در تاریکی

آزمایشگاه استخراج شد .مقدار  250میکرولیتر از غلضتهای

بهمنظور انجام واکنش قرار گرفت .جذب نمونهها در390

مختلف عصاره (رقیقشده بین  0/1تا  2میلیگرم در میلیلیتر)

نانومتر توسط اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد .مقادیر براساس

با  450میکرولیتر بافر تریس اسید کلریدریک ( )pH=7/4و یک

منحنی استاندارد  H2O2در محدوده صفر تا  50نانومول

میلیلیتر محلول متانولی دیفنیل پیکریل هیدرازین (0/1

محاسبه شد.

میلیموالر) مخلوط شد .نمونههای شاهد بهجای عصاره،

سنجش فنل کل :از آنجاییکه بیشترین ترکیبات فنلی

Lee et al.,

متانول دریافت کردند .پس از گذشت  30دقیقه در دمای
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آزمایشگاه در تاریکی ،جذب نمونهها در  517نانومتر

پاسخ سازگاری محسوب میشود

اندازهگیری شد و فعالیت آنتیاکسیدانتی عصارهها براساس

 .)al., 2019همچنین در این تحقیق ،تیمار پرتو فرابنفش

درصد مهار رادیکالهای دیفنیل پیکریل هیدرازین با رابطه زیر

( )UVBباعث افزایش انباشت پرولین بهعنوان یک پاسخ

بهدست آمد:

سازگاری در گیاه آلوئهورا گردید.

× 100

تأثیر پرتو فرابنفش و شدت نور بر ظرفیت فتوشیمیایی
فتوسنتز :مقایسه محتوی رنگیزههای فتوسنتزی در برگهای

طرح آزمایشی و تجزیه دادهها :آزمایش در قالب طرح

آلوئهورا در شدت نورهای مختلف نشان داد که بیشترین

کامالً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد .میانگین و انحراف معیار

انباشت کلروفیل  bدر برگهای تیمارشده با پرتو فرابنفش 10

Excel

کیلوژول در شدت نور  600میکرومول مشاهده گردید (شکل

( )SDدادهها و همچنین رسم نمودارها بهوسیله نرمافزار

 2010انجام شد .برای گروهبندی میانگینها نیز از نرمافزار
 Sigma Stat 3.5با آزمون  Tukeyدر سطح احتمال ≥0/05

P

استفاده شد.

 .)1تیمار پرتو فرابنفش تأثیر معنیداری بر محتوی کلروفیل

a

و کاروتنوئید نداشت .تغییرنکردن مقدار کاروتنوئید تحت تیمار
پرتو فرابنفش در این تحقیق ،با نتایج  Surabhiو همکاران
( )2009در گیاه لوبیای چشمبلبلی تحت تیمار پرتو فرابنفش

نتایج و بحث

مطابقت داشت .شاخص  Fv/Fmیکی از شاخصهای مهم

تأثیر پرتو فرابنفش و شدت نور بر رشد و انباشت اسمولیتها

جهت تعیین مقاومت به انواع تنشها از جمله پاتوژنها،

هر چند تیمار پرتو فرابنفش در شدت نور پایین (300

خشکی ،سرما و پرتو فرابنفش است (

میکرومول) تأثیر معنیداری بر وزن تر و خشک برگها

 .)2015سنجش  Fv/Fmبرگهای گیاه آلوئهورا نشان داد که این

نداشت ،تیمار توأم پرتو فرابنفش  30کیلوژول در شدت نور

پارامتر در پاسخ به پرتو فرابنفش در شدت نورهای مختلف

 600میکرومول باعث کاهش معنیدار وزن تر و خشک برگها

تغییری نشان نداد (شکل  .)2هر چند شاخص شاخص کارآیی

شد (جدول  .)1نتایج این تحقیق با نتایج  Berliو همکاران

فتوسیستمها ( )PIabsدر برگهای آلوئهورا در پاسخ به شدت

( )2013در گیاه انگور و همچنین یافتههای  Surabhiو

نور باال افزایش معنیدار نشان داد .پارامتر  PIabsیک پارامتر

همکاران ( )2009در لوبیای چشمبلبلی سازگار بود .آنها نشان

کمپلکس است که با ظرفیت فتوسنتزی و میزان تثبیت

دادند تیمار پرتو فرابنفش با دز باالی  15کیلوژول باعث کاهش

دیاکسید کربن در برگها همبستگی دارد (

سرعت فتوسنتز و افت زیستتوده ساقه و برگ میشود.

 .)al., 2007مقدار باالی پارامتر  PIabsدر برگهای آلوئهورا در

مقایسه مقدار قند محلول و پرولین در برگهای آلوئهورا در

پاسخ به شدت نور باال نشان داد که شاید ظرفیت فتوسنتزی و

شدت نورهای مختلف نشان داد که بیشترین انباشت قند

سرعت تثبیت دیاکسید کربن با افزایش شدت نور در

محلول و پرولین در برگهای تیمارشده با پرتو فرابنفش  10و

برگهای آلوئهورا ،افزایش مییابد .یافتههای این تحقیق،

 30کیلوژول در شدت نور  600میکرومول مشاهده گردید

همچنین با نتایج  Habibiو  )2015( Ajoryکه نشان دادند

(جدول  .)1تیمار پرتو فرابنفش تأثیر معنیداری بر محتوی

افزایش شاخص کارآیی فتوسیستمها با افزایش محتوی

نشاسته نداشت .افزایش انباشت قند محلول و پرولین تحت

کلروفیل  bدر گیاه ماروبیوم ولگار همبستگی دارد ،در توافق

تیمار پرتو فرابنفش در این تحقیق ،با نتایج  Berliو همکاران

است.

Habibi and Ajory,

Van Heerden et

( 2013و  )2015در گیاه انگور مطابقت داشت .افزایش انباشت

تأثیر پرتو فرابنفش و شدت نور بر متابولیسم فنلی و

پرولین در گیاهان در پاسخ به تنشهای غیرزیستی بهعنوان یک

خواص آنتیاکسیدانتی :هر چند اعمال تیمار پرتو فرابنفش در
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جدول  -1تأثیر تیمار پرتو فرابنفش بر وزن تر و خشک برگها (گرم /برگ) ،مقدار قند محلول ،نشاسته و پرولین (میلیگرم/گرم وزن تر)
گیاه آلوئهورا که در شدت نورهای مختلف رشد کرده است .میانگین چهار تکرار ( StD ±انحراف معیار) است .حروف یکسان بیانگر
عدماختالف معنیدار بین میانگینها در سطح  P <0/05است.

وزن خشک برگ
قند محلول
نشاسته
پرولین

شدت نور 300

410±25 a

423±18 a

400±41 a

شدت نور 600

431±30 a

445±41 a

320±19 b

شدت نور 300

36±6/2 a

32±3/3 a

31±4/1 a

شدت نور 600

a

a

b

شدت نور 300

12±1/6 c

شدت نور 600

c

37±3/4

35±5/2

14±1/8 bc
a

13±2/4

24±8/2

15±1/7 abc
ab

19±2/1

18±8/1

شدت نور 300

0/74±0/12 a

0/85±0/32 a

0/62±0/27 a

شدت نور 600

0/68±0/17 a

0/81±0/23 a

0/74±0/33 a

شدت نور 300

1/26±0/12 bc

1/45±0/24 abc

1/25±0/24 c

شدت نور 600

bc

1/33±0/25

a

1/88±0/28

ab

1/74±0/11

شکل  -1تأثیر تیمار پرتو فرابنفش بر مقدار رنگیزههای فتوسنتزی در گیاه آلوئهورا که در شدت نورهای مختلف رشد کرده است .میانگین
چهار تکرار ( StD ±انحراف معیار) است .حروف یکسان بیانگر عدماختالف معنیدار بین میانگینها در سطح  P <0/05است.
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وزن تر برگ

شاهد

10Kj UVB

30Kj UVB
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آلوئهورا که در شدت نورهای مختلف رشد کرده است .میانگین چهار تکرار ( StD ±انحراف معیار) است .حروف یکسان بیانگر
عدماختالف معنیدار بین میانگینها در سطح  P <0/05است.

شدت نورهای مختلف تغییر معنیداری در مقدار فالونوئید

 nobilisمطابقت داشت .آنها نشان دادند که تیمار پرتو فرابنفش

ایجاد نکرد ،شدت نور  300و  600میکرومول بهتنهایی باعث

باعث افزایش انباشت فنل بهعنوان یک پاسخ سازگاری در

افزایش معنیدار فنل کل در برگها شدند (شکل  .)3تیمار با

گیاهان میشود .در این تحقیق ،افزایش مقادیر فنل کل برگها

پرتو فرابنفش  10و  30کیلوژول باعث تشدید انباشت فنل کل

بهعنوان سازوکار حفاظت نوری عمل کرد .از آنجاییکه شدت

در شدت نور  600میکرومول گردید .اگرچه میزان فنل در

نور باال باعث آسیب مستقیم فتوسیستم  IIمیشود

تیمار  30کیلوژول نسبت به شاهد افزایش معنیدار داشت ولی

( ،)Tyystjarvi, 2008گیاهان برای مقابله با آسیب نوری

نسبت به تیمار  10کیلوژول کاهش نشان داد .اعمال پرتو

فتوسیستمها ،مقادیر باالیی فیلترهای نوری شامل فنلها و

فرابنفش  30کیلوژول باعث افزایش شاخص پراکسیداسیون

فالوونوئیدها در اپیدرم برگهای خود ذخیره میکنند

لیپیدها شد و درنتیجه منجر به بروز تنش اکسیداتیو در

( .)Takahashi and Badger, 2011نتایج این تحقیق نشان داد

برگهای این گیاه گردید .به احتمال قوی تنش اکسیداتیو در

که گیاهان آلوئهورا با فعالکردن سازوکار حفاظت نوری یعنی

تیمار  30کیلوژول توانسته با تخریب مولکولهای آلی از جمله

افزایش توان فیلترکردن پرتو فرابنفش در سلولهای اپیدرم

پروتیئنها ،سطح فعالیت آنزیمها از جمله فعالیت آنزیم کلیدی

برگها ،خود را با شرایط پرتو فرابنفش سازگار میکنند.

بیوسنتز فنلها یعنی فنیل آالنین آمونیالیاز را کاهش داده و

ترکیبات فنلی متابولیتهای غنی از کربن و بهعنوان گروه

درنتیجه میزان فنل را دچار کاهش کند .افزایش انباشت

بزرگی از متابولیتهای ثانویه گیاهی هستند .همچنین این

فنل تحت تیمار پرتو فرابنفش در این تحقیق ،با نتایج

ترکیبات جز آنتیاکسیدانتها محسوب شده و در شرایط

گیاه

تنشهای غیرزیستی ممکن است در جاروبکردن رادیکالهای

 Inostroza-Blancheteauو

همکاران

()2014

 Escobar ،blueberryو همکاران ( )2017در گیاه

در

Vaccinium

 corymbosumو  Bernalو همکاران ( )2015در گیاه

Laurus

آزاد و گونههای فعال اکسیژن نقش ایفا کنند (
.)2005

Dicko et al.,
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شکل  -2تأثیر تیمار پرتو فرابنفش بر و بیشینه عملکرد کوانتومی فتوسیستم  )Fv/Fm( IIو شاخص کارآیی فتوسیستمها ( )PIabsدر گیاه

417

بررسی کاربرد پرتو فرابنفش  UVBدر افزایش ترکیبات فنلی...

نورهای مختلف رشد کرده است .میانگین چهار تکرار ( StD ±انحراف معیار) است .حروف یکسان بیانگر عدماختالف معنیدار بین
میانگینها در سطح  P <0/05است.

بررسی درصد مهار رادیکالهای آزاد دیفنیل پیکریل

تأثیر تنش قرار میگیرد ،در این تحقیق برای تعیین آسیب

هیدرازین توسط عصاره برگهای گیاه آلوئهورا نشان داد که

غشاها در شرایط خشکی ،مقدار  MDAرا بهعنوان شاخص

برگهای تیمارشده با پرتو فرابنفش  10کیلوژول ،بیشترین توان

پراکسیداسیون لیپیدها سنجش شد (شکل  .)4اعمال پرتو

مهار رادیکالهای  DPPHرا بروز دادند (شکل  .)3از آنجایی

فرابنفش  30کیلوژول باعث افزایش مقدار  MDAو

که مهار رادیکالهای آزاد دیفنیل پیکریل هیدرازین بهعنوان

برگهای آلوئهورا شد و افزایش شاخص پراکسیداسیون لیپیدها

معیاری برای فعالیت و ظرفیت آنتیاکسیدانتی عصاره برگ

نشان داد که اعمال پرتو فرابنفش  30کیلوژول در این تحقیق

محسوب میشود ( ،)Działo et al., 2016نتایج این تحقیق

باعث تنش اکسیداتیو در برگهای گیاه شده است (

نشان داد که افزایش درصد مهار رادیکالهای آزاد دیفنیل

 .)2014در مقایسه ،شاخص پراکسیداسیون لیپیدها در برگهای

پیکریل هیدرازین از طریق افزایش میزان فنلها انجام گرفته

تیمارشده با پرتو فرابنفش  10کیلوژول تغییر معنیداری نشان

است و میتواند بهعنوان عاملی در جهت افزایش کیفیت و

نداد.

ارزش غذایی و دارویی برگهای گیاه آلوئهورا در تیمار پرتو
فرابنفش مطرح شود.
از آن جاییکه غشا اولین بخش از سلول است که تحت

H2 O2

Habibi,

بررسی درصد مهار رادیکالهای آزاد دیفنیل پیکریل
هیدرازین توسط عصاره برگهای گیاه آلوئهورا نشان داد که
افزایش مقدار فنل کل در برگهای تیمارشده با پرتو فرابنفش
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شکل  -3تأثیر تیمار پرتو فرابنفش مقدار فنل و فالوونوئید و مهار رادیکالهای دیفنیل پیکریل هیدرازین در گیاه آلوئهورا که در شدت
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است .میانگین چهار تکرار ( StD ±انحراف معیار) است .حروف یکسان بیانگر عدماختالف معنیدار بین میانگینها در سطح  P <0/05است.

شکل  -5بررسی همبستگی مقدار فنل کل در برگهای تیمارشده با پرتو فرابنفش  10و  30کیلوژول ،با افزایش توان مهار رادیکالهای
 DPPHدر برگهای گیاه آلوئه-ورا که در شدت نور  600میکرومول رشد کرده بود.

 10کیلوژول ،با افزایش توان مهار رادیکالهای

DPPH

خاصیت آنتیکسیدانت برگها افزایش نیافت.

همبستگی داشت (شکل  .)5در مقایسه ،افزایش مقدار فنل کل
در برگهای تیمارشده با پرتو فرابنفش  30کیلوژول ،با افزایش

نتیجهگیری

توان مهار رادیکالهای  DPPHهمبستگی نداشت .این یافته

هر دو شدت پرتو فرابنفش ،یعنی  10و  30کیلوژول توانستند

نشان داد که هرچند پرتو فرابنفش  30کیلوژول باعث افزایش

باعث افزایش مقدار فنل کل در برگها شوند ولی تیمار پرتو

مقدار فنل کل در برگها گردید ولی بهخاطر وقوع تنش و

فرابنفش  10کیلوژول بهدلیل تحریک سازوکارهای حفاظت

تولید اکسیدانتهای  MDAو  H2O2در این شدت پرتو

نوری و عدمتولید اکسیدانتهای  MDAو  H2O2توانست

فرابنفش ،توان مهار رادیکالهای  DPPHبهعنوان شاخص
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شکل  -4تأثیر تیمار پرتو فرابنفش بر غلظت هیدروژن پراکسید و مالون دیآلدئید در گیاه آلوئهورا که در شدت نورهای مختلف رشد کرده
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... در افزایش ترکیبات فنلیUVB بررسی کاربرد پرتو فرابنفش

 کیلوژول در10  تیمار پرتو فرابنفش،برگهای گیاه آلوئهورا

بهطور مؤثری درصد مهار رادیکالهای آزاد دیفنیل پیکریل

.شدت نور باال توصیه میشود

.هیدرازین توسط عصاره برگهای گیاه آلوئهورا را بهبود دهد
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Abstract
Since supplemental UV-B radiation can provide a simple and economical alternative to increase phenolic compounds in
plants, we evaluated the dynamic biological responses of Alo vera L. plants to different UV-B doses (10 and 30 kJ m−2
day−1). The experiment was performed on the basis of Completely Randomize Design with 4 independent replications.
Under high light conditions (600 µmol m−2 s−1), UV-B radiation at 30 kJ m−2 day−1 caused significant damaging effects
in the Alo plants in terms of leaf biomass. This reduction of leaf biomass was coupled with lower values of
photosynthetic performance index (PIabs) as well as higher levels of malondialdehyde (MDA). However, when plants
were grown at 10 kJ, UV-B-induced increase of proline and soluble sugar content was detected in Alo leaves. In
addition, plants treated with 10 kJ m−2 day−1 UVB dose manifested a significant phenol content enhancement compared
to the control plants. Most importantly, a significant correlation was observwd between accumulation of leaf phenolic
compound and their antioxidant potential, when UV-B radiation was applied at 10 kJ. Our data suggested that an
improved accumulation of phenolic compounds could be achieved when UV-B radiation was applied at 10 kJ within 21
days. This can be used to apply UV-B radiations to improve the nutritional quality of Alo leaves by increasing
accumulation of phenolic compounds, without affecting the efficiency of photosynthetic apparatus.
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